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De Accenture Innovation Awards brengt jaarlijks de meest innovatieve Nederlandse producten, diensten en
concepten in beeld. Onder de ingezonden innovaties zitten ook diverse producten die de recreatiesector vooruit
kunnen helpen.
De accenture Awards heeft helaas geen eigen categorie voor toerisme en vrije tijd. Wij hebben een eigen
indeling losgelaten op basis van het bedrijfsonderdeel in de recreatie waarop de innovatie voor een impuls kan
zorgen. [caption id="attachment_44435" align="alignright" width="300"]

Boatsters bedacht een oplossing voor efficiënt
gebruik van boten[/caption] Marketing en doelgroepen
Boatsters, de Airbnb voor varende boten. Zorgt er voor dat boten (een duur bezit) intensiever gebruikt kunnen
worden. (doelgroep bootbezitters) Klup, de gezelligheidsvinder voor ouderen: Klup is een app die ‘de nieuwe
generatie ouderen’ op basis van gemeenschappelijke interesses en locatiebepaling (GPS) aan elkaar koppelt.
(doelgroep ouderen) Door het toevoegen van de GPS-tracker van CrowdEvents aan de iOS of Android app van
het evenement, kunnen we de locatie van de bezoekers real-time verversen en op een van onze kaarten laten
zien. (marktonderzoek) Bardoggy; loyaliteitsplatform voor o.a. horeca en recreatie. (klantenbinding) Reizen,
vervoer en transport WEPods – automatisch rijdende shuttlesystemen. Vervoerssystemen waar geen
chauffeur meer nodig is. Zeker handig bij intensief bezochte plekken met een vaste rijroute en
parkeerproblemen. (logistiek) Hackatrain De reis naar een (vakantie)locatie is vaak een dissatisfier. Hackatrain
zorgde er voor dat het vervoer naar een congres in Berlijn juist een meerwaarde werd voor de deelnemers. Dat
principe biedt ook perspectief voor toeristische bedrijven. (reis) Smart Biking Solutions zorgt voor een nieuwe
vorm van - deels geautomatiseerd - fietsverhuur, waarbij nieuwe verdienmodellen aan het concept worden
gekoppeld (o.a. bikevertising) (transport op locatie) Reizen zonder bagage. Travel Light verstuurt bagage van
huis naar hotel. (reis) Duurzaamheid Upfall Shower; een duurzaam doucheconcept E-shower; en nog een
duurzaam doucheconcept Ecodos Easy; intelligente dispenser voor reinigingsmiddelen. De toepassing van
slimme technologie leidt tot extra efficiënt gebruik van ecologische reinigingsmiddelen. (facilitair en
schoonmaak) Planningssysteem voor vermindering voedselverspilling in de horeca en gastvrijheidsbranche.
Het concept is opgestart vanuit restaurants van enkele dierenparken. (Burgers' Dierenpark, Wildlands Emmen
en Apenheul.) (foodservice) Recreatieve Activiteiten Knutselen en experimenteren voor kinderen op bestelling.
(animatie) Monkidoo; peer-to-peer sportplatform geeft freelance trainers de mogelijkheid hun sportlessen aan
te bieden op een platform om op deze manier een groot publiek te bereiken. (sport) Fietsnetwerk.nl maakt

ondernemers en bezienswaardigheden beter zichtbaar en bereikbaar langs fietsroutes. Het platform maakt
gebruik van de laatste technieken zoals I-beacon, Geofence en bewegingssensoren van de mobiele telefoon.
(fietsen) Cheers The App; deze app geeft een overzicht op de mobiele telefoon van recreatieve activiteiten en
evenementen in de omgeving. (events) Zoef.com; Met dit platform voor online partyverhuur kunnen bedrijven
flexibeler inspelen op onverwachte drukte en evenementen. (feest/event) Personeel, facilitair en
bedrijfsondersteuning Start.me voor teams; handige app om informatie te delen bij bedrijfsonderdelen waar
mensen samenwerken. I-deal gekoppeld aan een QR code (innovatie in betaalsystemen) De Uber van
horecapersoneel (flexibele personeelsdiensten) Keyoday; Ontzorgt Airbnb verhuurders
Op zoek naar nog meer inspiratie, of wil je je stem uitbrengen op een van de genomineerden? Meer informatie:
www.innovation-awards.nl Bewaren
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